Felszereléslista (2018/2019)
2.c osztály
Füzetek:

10 db v. 1 cs. A/4-es színes fénymásolópapír

5 db vonalas 16-32 (margós, famentes)

1 db tompa végű, nagylyukú tű

1 db négyzethálós 27-32 (margós, famentes)

1 db hímzőfonal

1 db hangjegyfüzet (kis alakú, A/5)

1 cs. hurkapálca

2 db 2. osztályos mesefüzet (Pátria)

1 db krepp papír (piros, zöld, kék, fehér, sárga, lila,
stb.)

1 db leckefüzet
1 db 2B-s grafit ceruza
10 db kicsi boríték (otthonra, befizetéshez)
puha radír

Tolltartóba:

1 db alkoholbázisú fekete rostiron (M-es)

4 db Hb-s grafit ceruza (Faber Castell, névvel
ellátva)

12 db-os vízfesték (ANILINKY)

12 db-os színes ceruza (vékony)

6 db-os tempera (KOH-I-NOOR)

1 db rövid vonalzó (15 cm)

12 db-os zsírkréta (KOH-I-NOOR, TRIO WAXaquarell)

1 db jó minőségű fehér radír
1 db tartályos hegyező

Magyar nyelv-és irodalom:
Ablak-Zsiráf Gyermeklexikon (az iskolában
őrizzük meg a nyáron)
A magyar helyesírás szabályai
AKADÉMIAI KIADÓ (Tizenkettedik kiadás) –
legújabb (kék)
Könyv: Csukás István: A téli tücsök meséi
Ének: furulya
Vizuális kultúra:
a tavalyi műanyag doboz
10 db A/4-es aquarell rajzlap (Student)
20 db A/4- es famentes rajzlap

12 db-os oil pasztell (ICO)
12 db-os vastag, színes ceruza
12 db-os kétoldalú (vékony, vastag) filctoll
(JOLLY vagy STABILO)
ecsetek: 4-es, 6-os, 8-as, 10-es, 12-es (puha, nem
egyenesre nyírott fejű) ICO KÉSZLET megfelelő
festékkeverő paletta
éles, hegyes olló (ICO) Suliban őrizzük, ha nincs
pótolni kell!
1 db hobbyragasztó (KORFIX v. ICO süni ragasztó
35gr.)
1db Stift (Pritt, nagy méretű)
natúr gyurma
2 db dosszié (A/4-es)
ecsetmosó pohár

10 db A/4-es színes karton (Jó a Lidl-ben
alkalmanként kapható csomag is)

törlőrongy, újságpapír (fekete-fehér)

3 csomag famentes írólap

nagyobb méretű póló

1 kis üveg tus (fekete)

Ami jó állapotban maradt az elsős
felszerelésből természetesen használható,
amíg el nem fogy!

Ajánlott irodalom nyárra:
-

Benedek Elek: Szélike
királykisasszony

-

Marék Veronika: Kippkopp a fűben

-

Csukás István: Süsü, Pom Pom meséi

-

Kormos István: Vackor az első bében

tornacipő (fűzős)

-

Szabó Magda: Bárány Boldizsár

fehér zokni

-

Geronimo Stilton

melegítő

-

Sempé – Goscinny: A kis Nicolas

lányoknak hajgumi

-

Olvasólétra sorozat

Egyéb:

Ajánlott 1 v. 2 tetszőlegesen választott
olvasmány elolvasása!

Testnevelés:
tornanadrág
fehér póló (Károlyi felirattal)

kis törölköző, akasztóval, névvel
3 csomag 100 db-os papírzsebkendő
2 csomag éttermi szalvéta (100 db-os)
WC-papír (2 tekercs)
válltócipő, vállfa

Minden tankönyvbe rögzített könyvjelzőt
kérünk 2. osztályban is. (szalag, fonal)
A gyermek minden holmijába legyen benne
a monogramja!
Kérjük, hogy könyveket, munkafüzeteket
idén is átlátszó borítóba kössék be, a
füzetek lehetnek színes borítóban!

Az elsősök köszöntésének időpontja:

2018. aug. 30. (csüt.) 16 óra 30
FŐPRÓBA: előtte 15

óra 30-kor

Kérjük, hogy már a próbára a zöld –sárga
pólóban, és pontosan érkezzenek meg a
gyerekek!
A FURULYÁT is hozni kell magukkal!
Az ebédbefizetésről a honlapról kapnak
nyáron is tájékoztatást. www.kig.hu
Kellemes pihenést, vidám nyarat kívánunk:
Bea néni Gizus néni

